
 

 

 ملخص البحث
قدرة قراءة كتب تراث لدى طالبات الصف احلادي عشر  ". 0202, نور علمي دمحم 

. البحث العلمي. "بنجر" اإلسالمية احلكومية. 4يف املدرسة العالية املنهج الديين "
, املاجستري, الدكتور احلاج فيصل مبارك:  بية. املشرف األولقسم تعليم اللغة العر 

 , املاجستري.احلاج دمحم مشس الدين النورواملشرف الثاين: 

 ., اللغة العربيةكتاب الرتاث,القراءة , قدرة الكلمات الرئسية:
 

قدرة قراءة كتب تراث لدى طالبات الصف ملعرفة عن اذا البحث يعين اهلدف هل
 .بنجر" اإلسالمية احلكومية 4ملدرسة العالية املنهج الديين "احلادي عشر يف ا

الاذي حتلل ابستخدام  يالبحث امليدان مبدخل البحث النوع نوع هاذا البحث هو
 اتلبا. وعينة البحث هي طقابلةامل . ومجع البياانت ابستخدام االختبار والوصفي

 .ر" اإلسالمية احلكوميةبنج 4يف املدرسة العالية املنهج الديين "الصف احلادي عشر 
 4املدرسة العالية املنهج الديين " اتلباط وأظهرت النتائج أن متوسط درجة مجيع

الاذي  رتاثهاذا، هناك قدرة قراءة كتب ال، أن 54.47 تكان  بنجر" اإلسالمية احلكومية
الصف احلادي  اتبلاوذلك ألن ط، ضعيفة الذع هو ملفت للنظر جدا بني ممتازة و

ال ميكنهم تلقي  ،بنجر" اإلسالمية احلكومية 4رسة العالية املنهج الديين "املد عشر يف
 21-ابء قوفدالو ألنه جيب أن يكون سببه  رتاثوم األساسية لقراءة الكتاب التعلم العل

(covid-19)  حبيث ال تتوافق  .0202إىل منتصف عام  0202الاذي حدث طوال عام
بنجر"  4ملدرسة العالية املنهج الديين "يف االبات الصف احلادي عشر طالفئة  قدرة

القدرة قراءة  . يف بداية مرحلة ما قبل البحث مع افرتاضات الباحث اإلسالمية احلكومية
بنجر"  4يف املدرسة العالية املنهج الديين " الصف احلادي عشر اتباللط رتاثكتاب ال

من خالل  واحدة نةس ى املتوسط على الرغم من أنه كانيف املستو  اإلسالمية احلكومية
 ة.ة احلكوميبنجر" اإلسالمي 4املدرسة العالية املنهج الديين "عملية التعليم يف 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang kemampuan 

membaca kitab kuning pada siswi kelas XI di Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan “4 Banjar” Negeri.  

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif 

menggunakan deskriptif. Dan mengumpulkan data menggunakan tes dan 

wawancara. Objek penelitian ini ada siswi kelas XI di Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan “4 Banjar” Negeri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata seluruh siswi Madrasah 

Aliyah Program Keagamaan “4 Banjar” Negeri adalah 74,45. yaitu terdapat 

kemampuan membaca kitab kuning yang sangat mencolok antara yang sangat 

baik dan sengat lemah, hal ini dikarenakan siswi kelas XI Madrasah Aliyah 

Program Keagamaan “4 Banjar” Negeri tidak dapat menerima pembelajaran ilmu 

dasar membaca kitab kuning sebagaimana mestinya disebabkan oleh wabah 

covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021, sehingga 

kemampuan yang dimiliki kelas XI Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 

Banjar” Negeri tidak sesuai dengan asumsi peneliti di awal pra riset. Kemampuan 

membaca kitab kuning siswi kelas XI Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 

Banjar” Negeri berada di tingkatan menengah walaupun sudah satu tahun 

menjalani proses pendidikan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 Banjar” 

Negeri. 

 


